
UCHWAŁA NR XVI/97/2020 
RADY GMINY ZBÓJNO 

z dnia 16 marca 2020 r. 

zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Zbójno 
z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w  art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.1)) oraz art. 5a ust. 1 i  4, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z  2019 r., poz 688 z późn. zm.2)), uchwala się, co  następuje: 

§ 1. W uchwale nr XII/69/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia 
Rocznego Programu Współpracy Gminy Zbójno z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w  art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:  

§ 9. Otrzymuje brzmienie: 

„Samorząd Gminy Zbójno przeznaczy na realizację programu środki budżetowe w wysokości do 
11.000,00 zł.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mieczysław Pankiewicz 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1571, 

poz. 1696 i poz. 1815 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2019 r., poz. 1570; Dz.U. z 2020 r., 

poz. 284 
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Uzasadnienie

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy
Gminy Zbójno z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w 
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na
2020 rok.

1. Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego w dziedzinie,
która ma być unormowana oraz wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem
prawnym:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie (t.j. Dz. U z
2019 r., poz. 688 ze zm.) reguluje zasady współpracy organów administracji publicznej z organizacjami
pozarządowymi. Na tej podstawie zadania publiczne mogą być realizowane przez sektor podmiotów
niedziałających w celu osiągnięcia zysku, a organy państwowe i samorządowe są zobowiązane do
wspierania go w  tym zakresie.

Organy administracji publicznej, w tym jednostki samorządu terytorialnego, zlecają realizację zadań
publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność
pożytku publicznego. Wyżej powołana ustawa zgodnie z  art. 5a ust. 1 nałożyła na organy jednostek
samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia rocznych programów współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

W toku realizacji Programu Współpracy zgodnie z § 5 ust. 4 pkt. 2 Programu dotyczącego zlecania
realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. tryb uproszczony), zgodnie
z przepisami określonymi z artykule 19a ustawy wymagane jest zwiększenie puli środków budżetowych.
Środki te przeznaczone zostaną na organizację biegu w miejscowości Zbójno. Celem realizacji ww. zadania
publicznego będzie propagowanie zdrowego stylu życia, popularyzacja biegania jako najbardziej dostępnej
formy rekreacji oraz promocja Gminy Zbójno.

2. Charakterystyka przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym
w szczególności skutków finansowych:

Należy przyjąć, że powyższa uchwała powoduje zabezpieczenie środków finansowych budżetowych
w wysokości do 11.000,00 zł.

2. Omówienie wyników konsultacji społecznych, bądź wydanych opinii i/lub dokonanych uzgodnień,
jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

Wymagana uchwała była konsultowana z organizacjami pozarządowymi.
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